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EMEL VİŞNAN - NADİN İĞBARİYYE
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin askerî bir Kürt gücü oluşturma ve Kürt
güçlerinin Soçi görüşmelerine katılma ihtimalini ilan etmesinin aynı zamana
denk gelmesi, Türkiye’nin Afrin’e girerek hızlı bir şekilde tepki vermesine neden
olmuştur. Türkiye top atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirmiş ve tanklarla Kürt
çoğunluklu Afrin’e doğru ilerlemeye başlamıştır. Dolayısıyla bu durum Batı
medyasının ana gündem konusu haline gelmiştir.
Bu çerçevede The Jerusalem Post gazetesi olayla ilgili “Suriye’de Yeni Cephe:
Türkiye, Kürdistan Bölgesinde Operasyonlarını Genişletiyor” Başlıklı bir
makale yayınladı. Gazete, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanlarının,
operasyonun Türklerin düşündüğü gibi kolay geçmeyeceği ve direnişin Kobani
(Aynu’l-Arap) direnişinden daha sert olacağını açıklamış olduğu sözlerine yer
verdi. Kürt nüfusun yoğun olduğu Afrin bölgesindeki savaş, Suriye savaşının son
halkası niteliğindedir. Türk ordusu ve müttefiki Suriyeli isyancılar, “terör’’ ile
suçladıkları Kürt birliklerine karşı operasyon başlatmıştır. Aynı zamanda bu
savaş, ABD ve Rusya’nın Suriye’deki dış siyasetine bağlı bölgesel ve uluslararası
yansımaları da ortaya koymaktadır. Türk kaynaklarına göre; ‘’Zeytin Dalı’’ adı
verilen operasyonun amacı; Halk Koruma Birlikleri(YPG)’nin etkisini azaltmak
veya Afrin bölgesinden tamamen yok etmektir. Zira bu durum, YPG ve
müttefikleri SDG’nin Suriye’nin doğusunda kontrol ettikleri bölgelerden
Akdeniz’e doğru uzanmasına engel teşkil edecektir. Türkiye; Suriye’nin %25’inin
ve Türkiye ile Suriye sınırının %65’inin şuanda ‘’Terör Örgütü’’nün kontrolünde
olduğunu ifade etmektedir. Türkiye, Ağustos 2016’da Suriye’nin Cerablus
ilçesi’nden Türkiye’nin Kilis iline kadar uzanan sınır bölgesinde, DAEŞ’i ortadan
kaldırmak ve YPG’nin bölgeyi ele geçirmesine engel olmak üzere ‘’Fırat Kalkanı’’
adı altında operasyon başlattı. Kürt güçlerinin batıdan Afrin’e doğru ilerlemeye
başladığı bir zamanda yapılan operasyon, Afrin’in doğuda YPG’nin kontrolünde
bulunan büyük toprak parçasıyla birleşmesini engellemeyi hedefliyordu.
Conflictnews haber sitesi kurucularından Jessore SimonarsonTwitter’dan yaptığı
bir paylaşımda, Türkiye’nin Afrin’e YPG yerine, İdlip’te şeriat uygulamaya çalışan
kendi‘’Cihat Tugayları’’nı yerleştirmek istediğini ifade etmiştir. Kürdistan 24
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haber sitesi ise; ‘’Ankara, 20 Otobüsle Silahlı İslamcıları Kilis’ten Suriye’ye taşıdı’’
diye aktarmıştır. İnternet üzerinden yayınlanan fotoğraf ve görüntülerde ise
Suriyeli İsyancı grupların Türkiye’nin saldırısını desteklediği, Kürtleri tehdit ettiği
ve kendilerinin ‘’mukaddes bir savaş’’ veya YPG’ye karşı ‘’cihat’’ ettiklerini îma
ettiği görülmektedir. Afrin’deki operasyonlar sadece Kürt YPG ile değil; ki
bunların çoğu Suriyeli isyancılardan oluşmaktadır. Aynı zamanda Kürtlerle
Türkmenler arasında da etnik bir çatışmaya yol açmaktadır.
The Guardian Gazetesi ise ‘’Recep Tayyip Erdoğan’ın oynadığı tehlikeli kumar
hızlıca tökezleyebilir.’’ başlıklı bir makale yayınladı. Moskova’nın Ankara’ya yeşil
ışık vermesine rağmen, Afrin’e yönelik askerî operasyondan uluslararasınca
rahatsızlık duyuluyor. Rusya çatışmadan kaçınmak için bölgedeki güçlerini çekti.
Ancak hala Afrin üzerindeki hava kontrolü kendisinde ve her an müdahale
edebilir. Diğer yandan Esed, Erdoğan’a kızgın ve Şam yönetimi askeri olarak
tepki vermekle tehdit etti; özellikle de Erdoğan’ın doğuda bir başka Kürt kalesi
olan Münbiç’e ilerlemesi durumunda… İran, Esed ve Rusya Suriye’nin kuzey
bölgelerinin, DAEŞ veya benzeri selefî grupların, ya da Özgür Suriye Ordusu
(ÖSO) gibi Esed yönetimine karşı olan isyancı grupların elinde olması yerine
Kürtlerin kontrolü altında kalmasını tercih ediyor. Bunlar aynı zamanda savaş
sonrası olası bir çözüm durumunda kendi özel projelerini desteklemek anlamına
gelmektedir. Erdoğan’ın sert çıkışı onların projelerini tehlikeye sokabilir.
The Independent Gazetesinin; ‘’Suriye krizi: Türkiye’nin Kürt bölgesine
saldırması 7 yıldır devam eden kanlı iç savaşta yeni bir ölümcül sürecin
başlamasını tetikliyor.’’ başlıklı yazısında; “Türkiye’nin saldırıda bulunmasının,
Suriye’deki karmaşık siyasi ve askeri satranç oyununu daha da karmaşık hale
getirmektedir. Aynı zamanda bu durum, Amerika Birleşik Devletleri’ni doğrudan
Türkiye ile karşı karşıya getirecektir. Ancak Afrin’in düşmesi, ABD’nin Kürt
müttefiklerini korumak istemediği veya buna gücünün yetmediği anlamına
gelecektir. Gerçekte ABD Suriye’nin kuzeyindeki durumun hassasiyetini ciddiye
almamaktadır.” şeklinde ifade etmektedir. Gazete aynı zamanda Kürtlerin en
önemli sorununun, hırslarında aşırıya gitmek olduğunu ifade ediyor, zira Kürt
nüfusun yoğun olduğu bölgelerin dışına doğru ilerlediler ve Esed’in razı olmadığı,
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Deyruzzor’daki petrol sahaları gibi ekonomik öneme sahip bölgeleri alarak
ABD’nin politik öncelikleri konusunda anlaşma sağladılar.
Diğer yandan Reuters, Rusya Dışişleri Bakanı’nın ‘’ABD’nin Suriye’deki tek taraflı
eylemleri Türkiye’yi kızdırdı’’ sözüne yer verdi. Gazete, Rusya Dışişleri Bakanı
Sergei Lavrov’un, Kommersant gazetesine verdiği mülakattaki, ‘’ABD’nin
Suriye’deki ‘’tek taraflı’’ eylemlerinin Türkiye’yi kızdırdığı ve Amerika’yı,
anlaşmaya varmakta başarısız olmakla suçlayarak dünya meselelerindeki yıkıcı
rolünü gösterdiği şeklindeki sözlerini aktardı.
BBC ise, “Türk ordusu Afrin’e girdi” başlıklı yazısında operasyonun amaçları ve
nedenleri yanında Suriye olayına karışmış tüm uluslararası ülkelerin tepkilerini
de sıraladı. İsyancıların komutanlarından Macid Yasir Abdürrahim, Reuters haber
ajansına verdiği demeçte, yaklaşık 25 bin ÖSO savaşçısının operasyonda Türk
tarafı yanında yer aldıklarını dile getirdi. Türk askerinin sahadaki net sayısı ise
henüz belli olmuş değil. Daha önce bir açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
Pazar günü itibariyle kara ve hava harekatının sonucu olarak 45 hedefi ele
geçirdiğini söyledi. Reuters, onlarca Türk hava saldırıları sonucu Kürt savaşçılara
ait yaklaşık 153 hedefin imha edildiğini ifade etti. Halk Koruma Birlikleri (YPG),
Pazar sabahı meydana gelen çatışmalar sonucu Türk ordusundan en az 4, onu
destekleyen isyancı ÖSO güçlerinden de 10 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Ancak
açıklama, Türkiye tarafından henüz teyit edilmiş değil. Birleşik Milletler merkezli
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Örgütü ise Pazar günü gerçekleştirilen Türk hava
operasyonları sonucu 11 sivilin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Yine aynı
kaynağa göre, Ankara’nın silahlı kişiler olduklarını söylemesine rağmen,
Cumartesi yapılan hava harekatında 11 sivil ve 3 savaşçı hayatını kaybettiği
ifade edilmiştir. Uluslararası tepkilere gelince; ABD ve Fransa Türkiye’ye sakin
olma çağrısı yaptı, BMGK’nun da konuyu değerlendirmek üzere Pazartesi günü
acil bir şekilde toplanacağı ifade edilmiştir. Beşar Esed ise, “Türkiye’nin Afrin’e
vahşi saldırısının” Ankara’nın Suriye’deki terörü destekleme politikasının bir
parçası olduğu söylemiştir. Esed’in kilit rolündeki müttefiki olan Rusya da
gelişmeleri kaygı ile izlediğini ifade etmiş ve bölgede konuşlanan bazı askerlerini
geri çekmiştir. Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi
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Başkan Yardımcısı senatör Frants Klintseviç’in açıklamasına göre Moskova, BM
toplantısında Türkiye’nin askerî operasyonlarını durdurmasını talep edecektir.
Aynı zamanda Suriye’nin diğer müttefiki İran da Suriye’deki krizin
“derinleşmesini engellemek” adına operasyonun hızlı bir şekilde durdurulması
gerektiğine işaret etmiştir.
The Times Of İsrael Gazetesi de “Kürt militanlarıyla savaşmak üzere Türk
tankları Suriye’ye giriyor” başlığı altında operasyonun, Suriyeli cihatçılara karşı
YPG’yi destekleyen NATO ile gerilimi arttıracağını söyleyerek Ankara’yı bu
mücadeleyi sürdürmeme konusunda uyarmıştır. Operasyona dair ilk
açıklamasında ABD Dışişleri Bakanlığı ise; “Türkiye'ye askerî harekat konusunda
denge çağrısında bulunarak; askerî operasyonlarının kapsam ve zaman
bakımından sınırlı olduğundan emin olmaya çalışıyoruz ki sivil kaybını mümkün
olduğu kadar önleyelim” açıklamasında bulunmuştur. ABD Savunma Bakanı
Jame Mattis de; Ankara’nın operasyon öncesi kendilerini bilgilendirdiğini
söyleyerek Türkiye’nin güvenlik endişelerinin “meşru” olduğunu aktarmıştır.
Operasyonun ikinci gününde yaklaşık 32 Türk savaş uçağı, YPG silah ve
mühimmat depolarından oluşan toplamda 45 hedefi imha etmiştir. TSK, bir
açıklamasında Afrin’e ilerleyişin Ankara’nın desteklediği ÖSO güçleriyle
koordineli bir şekilde ve işbirliği içerisinde gerçekleştiğini ifade etmiştir. Kürt
destekçisi bazı Türk siyasetçilerin halkı sokağa çıkmaya çağırması akabinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke içerisinde operasyona karşı eylemlerde bulunacak
kişilerin “ağır bedel” ödeyeceklerini söyleyerek uyarıda bulunmuştur. Bu
bağlamda Türk polisi, ülkenin güneydoğusunda operasyonu protesto eden bir
eyleme izin vermeyecektir. Öte yandan ve iç savaşın başından beri rejimle
ilişkilerin kötü olmasına rağmen, Türk Dışişleri Bakanlığı, Suriye İstanbul
Başkonsolosluğu aracılığıyla operasyonla ilgili Şam rejimine nota verildiğini
açıklamış ancak Suriye Dışişleri Bakanlığı operasyonu reddetmiş Esed de
saldırıyı kınamıştır.
Al-Monitor Gazetesi de konuyu “Türkiye YPG’ye saldırarak ABD’nin Suriye’deki
stratejisini gölgelemekte…” başlığıyla duyurdu ve Ankara eğer operasyon için
Moskova’nın onayını almak istiyorsa Moskova bu onayı verecektir. Çünkü iç
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siyasette malzeme olarak kullanılacak askerî zafere ihtiyacı var, dedi. Bu
durumda Moskova kısa süreli ve kısa vadeli bir operasyon için Türkiye’ye yeşil
ışık yakabilir. Ancak, Türk askerinin bir süre Afrin’de kalması sonrası bölgeyi
Beşar Esed rejimi güçlerine teslim etmesini ısrarla talep edebilir. Zira Türkiye ile
ABD ilişkileri serbest düşüş içerisinde. Bunun yanında Türkiye ile Rusya
arasındaki ilişki tamamen doğal ve rahat bir mahiyette de değil. Özellikle de
Ankara, Moskova’yı İdlib ile ilgili verdiği taahhütlerin üzerinde durmaması
üzerinde hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Moskova, Ankara’ya bölgeyi tarama
fırsat vermişti: “İdlib’teki radikal gruplara dokunmadan şehir merkezinde
kalsınlar” istemişti. Ancak Ankara yanıt vermekte gecikti ve sahadaki
performansı Rusya’nın beklentilerini karşılamadı. Dolayısıyla Rusya, Türkiye’nin
performansından memnun olmadığı için rejim askerlerine İdlib’in kuzeyinde
operasyon yapma konusunda yeşil ışık yakmıştır.
Voanews Amerika gazetesi, “Ankara, diplomatik baskılar eşliğinde,
Suriye’deki Kürt militanlara saldırısını arttırdı” başlığı altında operasyonu
duyurdu. YPG’ye bağlı Afrin Kürt Hizmetleri Servisi kollarından biri olan Barışı
Koruma Güçleri’ne göre Bilbil ve Şara köylerinde üç Türk tankı vurulmuştur.
Başbakan Binali Yıldırım ise, “Zeytin Dalı” operasyonunun amacının; sınırdaki
Türk şehirlerini saldırılardan koruyacak olan Afrin içerisinde 30 kilometre
derinliğinde güvenli bölge oluşturmak olduğunu belirtmiştir. Görünen o ki,
gittikçe artan diplomatik darbeler karşısında Ankara operasyonu
hızlandırmaktadır. Türk mevkidaşı ile Cumartesi günü yaptığı telefon
görüşmesinde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Türkiye’ye “itidalli davranma
ve sivilleri hedef almaktan sakınma” çağrısında bulunmuştur. Analistlere göre
her iki taraf da milli duygular konusunda çok iyi hareket etmektedir.
Anti-War gazetesi “Türkiye’nin Suriye kürtleri ile uzun vadeli savaşı başladı.”
başlığıyla bir haber yayınladı. Bu habere göre; Türkiye’nin, yıllardır ABD’nin
desteğini ve silahını alan YPG’yi yenmesi kolay olmayacak. Gerçekte de YPG
güçlerinin, Türk saldırısına karşılık Hatay’ın sınır ilçesi olan Reyhanlı’ya füze
saldırısı başlatması sonrası 1 ölü 32 yaralı bulunmakta. Bu durum, Suriye
savaşına dahil olan taraflar için sıkıntı oluşturmaktadır; özellikle de ABD için. Zira
5

Yabancı Ve İsrail Basını Gözünden Türkiye’nin Afrin Operasyonu

hem YPG hem de ÖSO ABD’nin verdiği silahları kullanmaktadırlar. Pentagon
silahlı YPG güçlerinin varlığını desteklerken, ABD merkez istihbaratı da ÖSO
güçlerini desteklemektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin savaşa müdahalesi sonrası
Suriye’deki risklerin seviyesi artmış durumda.
The National Interest ise “ABD’nin Türkiye ile ittifakı bunu hak ediyor mu?”
başlıklı yazı yayınladı. Buna göre ABD ve Türkiye hedeflerinin çakıştığı önemli
alanlardan biri Suriye’deki Kürt savaşçılara yönelik dış politikadır. Zira bu hususta
Ankara ile Washington arasındaki anlaşmazlık olumsuz gelişmelere yol açtı. ABD
yöneticileri Kürtlere, DAEŞ ve diğer İslamcı radikallerle mücadele konusunda
faydalı müttefik olarak bakmaktadır. Geçen yıl içerisinde DAEŞ’in Suriye’de
büyük kayıplar verip hezimete uğramasına rağmen, ABD halen bu örgütün
Suriye’de ve Ortadoğu’da büyük sorun teşkil ettiğini düşünmektedir. Öyle ki ABD
Savunma Bakanı James Mattis, iki ülke hükümetlerinin onayının olup
olmayacağını göz ardı ederek “ABD güçlerinin Suriye ve Irak’taki varlıklarının
devam edeceğini” ifade etmektedir.
Türkiye’nin Kürtleri baltalamaya izin verilmesi, İslami tehdidi de arttırmaktadır,
Ankara ise Irak ve Suriye’de bağımsız devlet oluşturmaya yönelik Kürt ideallerini
kendine tehdit olarak algılamaktadır. Son zamanlarda, Ankara, Washington’a
Suriye’deki Kürtlere silah vermemesi konusunda baskılarını arttırmış durumda.
Trump yönetimi ise tereddüt içinde bu isteği kabul ettiğini söyledi. NATO ülkeleri
arasındaki gerilimin tek nedeni Suriye politikası değildir. Erdoğan bir yılı aşkın
süreyle Rusya ile yakınlaşmak için hayli emek harcadı. İki ülke arasındaki sulh
2,5 Bilyon Dolarlık S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının imzalanmasıyla
sonuçlandı. ABD ve diğer NATO ülkeleri ise bu gelişmeden rahatsız. Bu
rahatsızlık, sadece S-400 sistemlerinin NATO sistemleri ile entegre
olmayışından dolayı değil, aynı zamanda bu anlaşma Türkiye ile Rusya arasında
gittikçe artan askerî işbirliğinin göstergesi olduğu için. İkili işbirliğin diğer
alanlarda arttığına dair örnekler de bulunmaktadır.
Ağustos 2017’de Türk ve Rus hükümetleri (ABD düşmanı olan İran’ın da
desteğiyle), “Petrol Ve Doğalgaz Sondaj Anlaşması” imzaladı. Bu anlaşma, 2016
yılında imzalanan ve Ukrayna’yı es geçen “Karadeniz Doğalgaz Boru Hattı
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Döşemesi Anlaşması” kapsamına denk gelmektedir. Bu tür adımlar ise ABD’nin,
Kırım’ı ilhak edişinden ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı grupları
desteklediğinden dolayı Rusya’ya uyguladığı tek taraflı yaptırımlar stratejisine
ters düşmektedir. Aslında Ankara, ABD ve Avrupa ülkelerinin Moskova’ya
uyguladıkları yaptırım stratejinin neredeyse tamamına muhalefet ediyor ve
uygun görmüyor. Türkiye, bu konularda illa ki yanlış düşünüyor olamaz. Özellikle
diyebiliriz ki; batının Rusya’ya karşı uyguladığı politika işlevsiz ve tepkiseldir.
Buna karşılık Ankara’nın uzlaştırıcı politikası ise gayet iyidir. Türkiye
politikalarının içeriği her ne olursa olsun, görünen o ki ABD’nin samimi bir
müttefikinden beklediği bir politika değildir. Ona göre bu ülke (Türkiye), şu an
gayet bağımsız bir şekilde hareket etmektedir tabi açık düşman haline
gelmediyse. Türkiye’nin dış politikadaki korkunç davranışları, iç siyasette
uyguladığı baskıyla eş zamanlı olarak gerek ikili gerekse NATO düzeyinde ABD ile
Ankara arasındaki güvenlik ilişkilerine mantıklı gerekçeler göstermek
imkansızdır. Daha realist ve yeni bir duruş sergileme yönündeki ilk adım ise,
NATO’dan eğer kovulmayacaksa, Washington en azından Türkiye’nin NATO
üyeliğinin dondurulması için baskı yapması lazım. Yazara göre; Erdoğan
hükmündeki Türkiye, bundan sonra demokratik yapılanmalarda meşru üye veya
güvenilir güvenlik ortağı olamaz.
The Washington Post Gazetesi de “Türkiye, Suriye’deki ABD destekli Kürt
savaşçılara karşı hava harekâtı düzenliyor” başlığıyla operasyon haberini
duyurdu. Habere göre; başlatılan askerî operasyon, Suriye’deki yabancı askerî
güçler arasında yeni çatışmalara yol açma endişelerini ortaya çıkarmıştır. Bu
güçlerin önde gelenleri de Türkiye, Rusya ve ABD. Bu güçlerin DAEŞ gibi ortak
düşmanı olmasına rağmen her biri Suriye’de farklı silahlı grupları
desteklemektedir. Son zamanlarda gerçekleşen gelişmeler gösteriyor ki; bu
güçler arasındaki anlaşmazlık ve çakışmalar artmıştır. Bu durum yedi yıldır
devam eden Suriye savaşını sonlandırmaya yönelik çabaları başarısız
kılmaktadır. Türkiye askerî operasyonu, Suriye kuzeyindeki İdlip’te askerî şiddetin
tırmanmasıyla eş zamanlı olarak başladı. Suriye Hükümeti Güçleri, İdlib’in
doğusunda bulunan El-Kaide uzantısı isyancılara karşı saldırı düzenlemektedir.
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Türk operasyonu, belki de Rusya ve ABD’nin Suriye hükümeti ile Kürt güçlerinin
uzlaşma sağlamasına yönelik endişeleri sonucu başlatılmıştır.
Fransız Courrier İnternational Gazetesine göre; Ruslar, ABD ile ittifak
kurduklarından dolayı Kürtleri cezalandırmaktadır. Muhalif bir Türk gazetesine
göre de, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesi bölge geleceği açısından jeopolitik payı
olduğu kadar seçim için de atılmış bir adımdır. Liberal T24 gazetesi yazarı Hasan
Cemal ise, “Erdoğan savaş kartını oynadı çünkü anket sonuçlarının gösterdiği
üzere kendisine verilen desteğin gerilediğini gördü ve bunu tekrar elde etmek
istiyor ki 2019 seçimlerini kazanabilsin.” Aynı yazara göre; “Erdoğan daha fazla
kamuoyu desteği almak için Türkiye’yi askerî maceraya sürüklemektedir.”
Fransız Lefigaro Gazetesi; “Türkiye’nin Suriye saldırısı: çatışmada yeni bir risk”
başlığını kullandı operasyonu anlatırken. Gazeteye göre; Türkiye’nin, Kürt bölgesi
olan Afrin’e askerî saldırı düzenlemesi Suriye savaşında bir şiddet artışına neden
olacaktır. Suriye ve Irak’ta DAEŞ ile mücadele biter bitmez yeni bir cephe açılmış
olacak. Şam bölgesinde savaşın başladığı günden beri bölgesel güçler oradaki
halkın aleyhine demografik savaş yürütmektedir. Her şeyden önce kendi
çıkarlarını sağlamak adına elbette… Sünnî Suudi Arabistan ve Şii İran,
Ortadoğu’yu yönetmek için savaşmaktadır. Rusya da uluslararası alanda elini
güçlendirmek için bu savaşı kullandı. Türkiye de aynı şekilde kendi çıkarlarını
korumak adına askerî müdahalede bulunmaya çalışıyor.
Savaş Araştırmaları Enstitüsü (Under Standing War), “DAEŞ sonrası Suriye
savaşı, Türkiye’nin DAEŞ karşıtı ABD müttefikine saldırmasıyla başladı” başlıklı
bir yazı yayınladı. Makale yazarına göre; Erdoğan, ABD askerlerinin çalıştığı yer
olan Münbiç’e saldırabilir. Daha önce 20 Ocak tarihinde de Erdoğan, Münbiç’in
teslim edilmesini talep etmişti. Aksi takdirde Afrin operasyonu bittiğinde şehri
güç kullanarak alacaklarını söyledi. Muhtemeldir ki Erdoğan, Münbiç’in teslim
edilmesini talep ederken, eş zamanlı olarak da oradaki YPG karşıtı Arap
direnişçilerini gizlice destekleyecektir. 16 Ocak tarihinde Münbiç’teki Arap aşiret
liderleri, Suriye Demokratik Güçleri’ne istek listesi vermişlerdi. Bu istekler
arasında YPG kontrolünde olan şehirdeki hakim yapılanmanın feshedilmesi
bulunmaktadır. Aşiretlerin bu talepleri Münbiç’te YPG’ye karşı geniş çaplı
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protestolarla birlikte gelmiştir. Münbiç’teki kabile ve aşiret baskıları ile yapılacak
olan saldırıları birleştirmek, Türkiye’nin gizli destek girişimlerini ileride
yürütülecek askerî operasyonun lehine yansıtma konusunda yararlı olur. Bu
girişimler, Türkiye’nin Münbiç’i yerel destek alarak ele geçirmesini sağlayacaktır.
ABD’nin Türkiye ile gerilimi düşürme stratejisi başarısız olmuştur. Türk
operasyonları geniş anlamda Türk-Kürt savaşı başlatabilir. Hatta ABD’nin
kendisini Suriye’nin doğusuna yerleştirme çabalarını da boşa çıkarıp YPG’ye
verdiği desteği yeniden gözden geçirmesine zorlayabilir.
Haaretz Gazetesi ise; “Türkiye’nin Suriye işgali: Rusya sessiz, ABD kuşatılmış
durumda” başlıklı analiz haber yayınladı. Gazeteye göre; Türkiye amaçlarını
gerçekleştirmek için Rusya ve İran ile iletişim ve koordinasyonu devam ettirebilir.
Ancak bunun için illa ABD ile olan kural ve ilişkilerini yıkmaya gerek yok. Rusya
ve Washington’dan gelen resmî tepkilerden anlaşılıyor ki Ankara, şu aşamada
gerçek anlamda siyasî muhalefetle karşılaşmıyor. Rusya ise Afrin’deki askerlerini
geri çekti ve Türkiye’den sadece Afrin yakınlarında İdlip’te bulunan Suriye ordusu
askerlerine dokunmamasını talep etti. Bu demek oluyor ki Moskova, sadece
Afrin’le sınırlı kalıp İdlip’te uzanmadığı sürece Ankara’nın Suriye’deki eylemlerine
onay veriyor.
Aynı zamanda Rusya, Şubat başında başlayacak olan Soçi zirvesinin geleceğini
de önemsiyor ki; Moskova bu zirveye Türkiye’nin tepkilerine rağmen Kürt
isyancıların temsilcilerini de davet etmiştir. Görüldüğü üzere Türkiye, Rus
hedeflerini riske atmayacak bir şekilde hareket ederek Suriye’deki askerî
operasyonlarını devam ettirebilecektir. Öte yandan Suriye hükümeti, Türkiye’nin
yaptığı operasyonla kendi topraklarının egemenliğini ihlal ettiğini söylemekte ve
geri çekilmesini talep etmektedir. Ancak Rusya sessiz kaldığı sürece Esed’in
talepleri şu an için alakasız ve değersiz kalmaktadır. Muhalefete ait bazı medya
araçlarındaki raporlara göre, Türkiye Rusya ile anlaşmaya varmış; Kürtler
aleyhinde çalışma karşılığında Esed’i tanıyacak ve rejimle diplomatik ilişkileri
yenileyecektir. Bu rapora doğruysa eğer ilişkileri yenilemek Esed için büyük
önem arz edecek. Bu bağlamda Türk operasyonu aleyhinde açıklamalar yapabilir
ancak bu iş askerî operasyona gitmez. Bu arada Washington Türk işgaline karşı
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gayet zayıf durumda çünkü Afrin bölgesi kendi ilgi alanına girmiyor ve DAEŞ ile
mücadele haritasında yer almamaktadır. ABD’nin elinde şu an için Türk -Rus
harekatını izlemek ve Kürtlere desteğin sürdürülmesini araştırmaktan başka bir
şey yok.
İran’ın diğer bir endişesi de var ki; Esad rejiminin hayatta kalması konusundaki
isteğinin yanı sıra, savaştan sonra Suriye'de egemen olma arzusunu
taşımaktadır… Bunu başarmak için de Rusya ve özellikle de Türkiye ile siyasetini
koordineli bir şekilde yürütmesi gerekiyor. Kürtlere karşı yapılan savaş temeline
dayalı Suriye'nin bir bölümünü doğrudan Türk kontrolü altında tutan bir Türk
askerî hareketi olmasın. Dolayısıyla İran ve Rusya, Türkiye'nin Afrin bölgesi
dışında faaliyetlerini genişletmesine ve İdlib Şehri'ne girişimde bulunmasına
engel olmak zorunda. Aynı zamanda Türklerin Kürtlerle Suriye'deki gelecekleri
konusunda muhtemel bir anlaşmaya varmaları ve bunun Suriye'deki Türk
varlığını haklı çıkarmak için kullanılacaktır.
İsrail Maarif gazetesi; Irak'taki bir Kürt yetkilinin, Kürtlerin Irak’ta bulunan
peşmerge güçlerini Afrin'e göndermekle tehdit etmesini nakletmiştir. Dünyanın
her yerinde insanlar bölgede olup bitenlere tepki göstermeye başladı. Fransa,
BM Güvenlik Konseyi toplantısında krizi görüşmek üzere çağrıda bulundu. İran
ve Arap dünyası da Suriye'deki ateşkes anlaşmalarını ihlal ediyor düşüncesiyle
Türkiye'nin bu hareketine karşı… Suriye sınırına Kürt birlikleri tarafından füzeler
atıldığının görülmesine rağmen. Ve bundan önce de YPG, Suriye sınırını aşan
onlarca Türk tankını patlattığını duyurmuştu.
Yine bu konu ile ilgili 20 Ocak Cumartesi günü Debka Askerî Haber sitesinde,
Türk ordusunun Kürtlere karşı gerçekleştirdiği “Zeytin Dalı” adındaki
operasyonunun ilk gününde yaptığı açıklamada, Suriye'de Türk ordusu ile Rus
ordusu arasındaki muhtemel askerî işbirliğe dikkat çekmiştir. Ruslar isteseydi,
Türk hava kuvvetlerinin kuzey Suriye'de faaliyet göstermesine engel olabilirlerdi.
Fakat bunu yapmadılar. Ve Türkler, operasyona katılan 72 uçağın 100 hedefe
saldırdığı duyurusunda bulundu. Birçok Kürt lider, Suriye Devlet Başkanı Beşar
Esad ile gizli görüşmelerde bulunuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Suriye ile savaşmak istememesine rağmen Kürtlerin, Esad’ın Türk
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saldırılarını durdurmak için Suriye ordusunun Afrin'e girmesine izin vermesi
uğraşında başarılı olacağı bekleniyor. Ancak Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı
öfkeli açıklamada "Türk saldırılarını kimsenin durdurmayacağını" açıkça ifade etti.
Sözlerinin pek çoğu ABD Başkanı Trump’a yönelikti. Türk kaynakları, Türk
Ordusunda savaşan Özgür Suriye Ordusu'na ait Suriyeli askerlerin Afrin’e
girmeye başladıklarını ifade etmektedir. Türkiye Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ, “Türkiye'nin Suriye egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacağını ve
hedeflerin gerçekleştirilmesinin ardından Türk birliklerinin Türkiye sınırlarına geri
döneceğini” ifade etmiştir. Debka askerî kaynakları ise, bunların Türk ordusunun
ilk adımları olduğu ve büyük zırhlı araçlar ve piyade güçlerinin katılacağı Afrin'e
yönelik ana saldırının henüz başlamadığını ifade etmektedir. Cevabı verilemeyen
büyük soru şu ki; Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiden Kuzey Suriye'nin
tümünü Türkiye-Suriye sınırından Irak sınırına kadar işgal etmekle tehdit
ediyorsa Birkaç gün önce Erdoğan ve Türk ordusunun hakim olduğu bölgede
Trump’ın “ABD askeri güçleri tarafından güvenliği sağlanacak bir ABD etki alanı
ve Amerikalılar tarafından kurulup ve finanse edilecek 30.000 kişilik yerel bir
ordu oluşturulacağını” ilan etmesinden sonra şu anda bu duruma sessiz kalan
ABD’nin cevabı ne olacak? Yaklaşık 2 bin askeri olan ABD ordusu operasyona
müdahale edip durduracak mı? Yoksa Rus ordusu gibi bir kenara çekilmeye mi
karar verecek?
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